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Säilytä henkilökohtainen UPCode esimerkiksi 

lompakossa tai kuvana puhelimessasi. Ole hyvä ja lataa 

puhelimeesi sovellus osoitteesta www.upcode.mobi. 

Avaa sovellus, nappaa kuva ylläolevasta yksilöllisestä 

koodistasi ja päivitä tietosi hetkessä! 

Palautetta ja kehitysehdotuksia voi lähettää jatkuvasti osoitteeseen 

idea@meki.fi tai MeKIn nettisivujen kautta. Huomaa! MeKin sivuille on 

perustettu blogi, joka löytyy osoitteesta www.meki.fi/blogi.html 

 

Lisätietoja: www.meki.fi 

MeKIn toimisto: Olympiakatu 16, 65100 Vaasa 

 

 

Insinööriliiton asiakaspalvelu arkisin klo 9-16, 0201 801 801. Puhelun 

hinta 8,8 snt/min. Sähköposti: asiakaspalvelu@ilry.fi 

 

  

Kevään  tapahtumat     

 

 

Tervetuloa  

kevätkokoukseen 28.4. 

 

                    Puheenjohtajan tervehdys 

  Uusi keskusjärjestö -hanke 

etenee 

        

    Henkilökohtainen UpCode 

          ota talteen ja hyödynnä  

     jäsenedut 
 

 

MUISTA 



Lisätietoja: www.meki.fi 

 

 

Öjberget talviurheilupäivä La 5.3. klo 11 alkaen. Tervetuloa pulkkamäkeen, 
rinteeseen ja ladulle. Tarjolla 2h hissilippu (max. 3 kpl) ja pientä purtavaa. Ei 
ennakkoilmoittautumista. MeKI-kortti mukaan! Seuraa verkkosivuja, 
lumenpuute voi johtaa peruutukseen. 

 
Työelämän pelisäännöt 2 To 17.3. klo 17-20 Sokos Hotel Royal Vaasa. 
Koulutuksessa perehdytään työaikaan liittyvän keskeiseen käsitteistöön ja 
työajan sijoitteluun sekä sääntelyyn liittyviin perusperiaatteisiin. 
Keskeisimpiä teemoja ovat säännöllinen työaika, ylityö, lisätyö, etätyö sekä 
vapaa-aikana ja työajalla työasioissa matkustaminen.  
 
Tropiclandia-päivät La-Su 9.-10.4. Tervetuloa polskimaan Tropiclandiaan. 
MeKI-kortillasi saat liput hintaan 5€ / osallistuja (lippurajoitus 2+2/MeKIn 
jäsen) Ei ennakkoilmoittautumista. 
 
Some-työnhaku & LinkedIn La 9.4. klo 10-17 Sokos Hotel Royal Vaasa. 
Koulutuksessa perehdytään sosiaaliseen median verkostojen 
hyödyntämiseen työnhaussa ja toimivan LinkedIn-profiilin rakentamisen. 
  
Kevätkokous To 28.4. klo 19. MeKI ry:n toimistolla. Kokoukseen 
osallistuneille ja ilmoittautuneille tarjotaan myös illallinen. 
 
Jäsenten ilta To 28.4 n. klo 20 kevätkokouksen yhteydessä/jälkeen MeKI ry:n 
toimistolla. Tule tutustumaan ja keskustelemaan MeKIn sekä Insinööriliiton 
toiminnasta ja ajankohtaisista asioista, kuten Uusi keskusjärjestö 
hankkeesta. Tilaisuudessa mukana myös Pertti Porokari. 

 
Vappubrunssi Su 1.5. klo 11-13. Perinteinen Vappubrunssi MeKI ry:n 
toimistolla. Tarjolla purtavaa ja juomaa aikuisille sekä lapsille. 
 
Yritysvierailut Ti 17.5. VTS ry sekä MeKI järjestävät yritysvierailun 
Jalasjärvelle Ejendals Oy:lle sekä Koja Oy:lle. Omavastuu 10e, joka sisältää 
edestakaiset bussikyyditykset Kasarmintorilta. Lähtö klo 12. Molemmissa 

 
yrityksissä on runsaasti insinööriosaamista: Ejendalsilla on 100 vuoden 
kokemus turvajalkineiden valmistamisesta ja Koja valmistaa 
ilmastointilaitteita/-järjestelmiä. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä. 
 

 
 

Hyvää vuotta 2016 kaikille. Uusi vuosi on tuonut MeKIlle uuden 

hallituksen. Odotan mielenkiinnolla näkyykö se toiminnassa. Keväällä on 

kiinnostavia aiheita ilmassa esimerkiksi yhteiskuntasopimus ja 

tarvetutkimus liittymisestä uuteen keskusjärjestöön. Järjestöjohtajien 

neuvottelujen tuloksista kuullaan aikanaan uutisista. UKJ:tä tutkitaan 

edelleen ja liittymisestä äänestetään toukokuun edustajakokouksesta jos 

järjestö on saatu viilattua valmiiksi. Enemmän tietoa osoitteesta 

www.uusikeskusjarjesto.fi. 

Takasivulla on henkilökohtainen UPCode osoitteesi vieressä. Tarkista siitä 

puhelimellasi tietosi jäsenrekisterissä. Koodia vilauttamalla tulet 

vastaisuudessa saamaan etuja eri paikoissa. 

Hyvää kevättä kaikille toivottaa Hannu Toivola 

 

 

KEVÄÄN TAPAHTUMAT 

MeKIn PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 


